бул. Гоце Делчев бр.8
тел. (02) 55 11 991 факс (02) 55 11 992

Бр. ______________
______________
Скопје

ПОКАНА ЗА ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИ

Почитувани,
Друштвото за приредување игри на среќа Државна Видеолотарија на Република Македонија, со
адреса на бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на МРТ – низок дел II кат), телефон за контакт 02 511 2730, 02 522
2731, лице за контакт Драган Велков, електронска пошта dragan.velkov@videolottery.mk, има потреба од
јавна набавка на услуги за менаџерско осигурување.
За таа цел, договорниот орган спроведува постапка за доделување на договор за јавна набавка со
барање за прибирање на понуди со објавување на оглас бр.20-12/2014, во согласност со Законот за јавните
набавки.
Ве молиме да ни доставите Ваша понуда за горенаведениот предмет на договорот за јавна
набавка најдоцна до 26.08.2014 година во 15,00 часот на нашата адреса.
Во прилог на оваа покана Ви доставуваме тендерска документација која ги содржи сите
информации кои ќе Ви помогнат за изработка на понудата.
Ве молиме при изготвување на Вашата понуда да ги користите обрасците кои се составен дел на
тендерската документација.
Однапред благодариме на соработката.

Во Скопје,
Август, 2014 година

Потпис на одговорно лице и печат

_____________________________

ПОЕДНОСТАВЕНА ТЕНДЕРСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОСТАПКА СО БАРАЊЕ ЗА ПРИБИРАЊЕ НА ПОНУДИ СО ОБЈАВУВАЊЕ НА ОГЛАС БР. 20-12/2014
КОЈА СЕ СПРОВЕДУВА ВО ХАРТИЕНА ФОРМА И ЗАВРШУВА СО Е-АУКЦИЈА
критериум за доделување на договорот: најниска цена

ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГИ:
МЕНАЏЕРСКО ОСИГУРУВАЊЕ

Скопје, Август 2014 година
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Инструкции за понудувачите
1. Предмет на договорот за јавна набавка
2.1. Предмет на договорот за јавна набавка се услуги за менаџерско осигурување - осигурување на член на
врвниот менаџмент (едно лице) од последици од несреќен случај (смрт од незгода, смрт од болест и траен
инвалидитет) за период од 1 (една) осигурителна година.
Предметот на набавката опфаќа 24 часовно осигурување на лицeтo временски и просторно неограничено.
Предметот на договорот е неделив.
Детален опис на предметот на договорот е даден во техничките спецификации во прилог на оваа тендерска
документација.
2. Начин на извршување
2.1.Носителот на набавката е должен по пријава на штета во рок од 48 часа за првична пријава од
овластено лице (како првична пријава се смета усмена, телефонска, електронска или писмена пријава) да
го утврди обемот на штетата и комплетноста на пријавата со потребната докуметација и да даден насоки за
комплетирање на документацијата.
2.2. Доколку носителот на набавката задоцни со исполнување на обврската во утврдениот рок во точка 2.1.
Пријавата не штетата се смета за комплетна и доставена.
2.3. Економскиот оператор е должен услугата да ја врши во согласност со позитивната законска регулатива
која ја регулира оваа област.
3. Разлики во цена (корекција на цени)
Не се предвидува корекција на висината на премијата, осигурителните суми и висината на бонусот, односно
висината на премијата, осигурителните суми и висината на бонусот искажани во понудата на најповолниот
понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.
4. Рок за извршување на услугата
4.1. Носителот на набавката е должен услугата од предметот на договорот, а при исплата на отштетно
побарување по настаната штета, да ја врши на следниот начин:
- целосна исплата на оштетното побарување по утврдениот основ и висина на настанатата штета во
рок од 7 (седум) дена по комплетирање на потребната документација.
- исплата на штетите на Осигуреникот да го врши вирмански.
- право на бонус:
o Во случај да до истекот на договорот за осигурување не се изврши исплата за случај на
смрт, осигуреникот има право на бонус во висина од 4450 евра (со вклучен персонален
данок) во денарска противвредност по средниот курс на НБ на Република Македонија на
денот на исплатата.
o Кога е извршена исплата за случај на траен инвалидитет до 51% осигуреникот има право на
бонус и тоа на разликата помеѓу исплатениот износ за траен инвалидитет и износот на
бонусот во висина од 4450 евра (со вклучен персонален данок) во денарска противвредност
по средниот курс на НБ на Република Македонија на денот на исплатата.
4.2. Секоја понуда во која се нуди начин на исплата на отштетно побарување надвор од рамките утврдени
во оваа точка, ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата за јавни
набавки.
4.3. Носителот на набавката е должен да го реализира предметот на Договорот за јавна набавка, (услугата
осигурување), во период од 1 (една) година од денот на склучување на договорот за јавна набавка.
5. Начин, рок и услови на плаќање
5.1. Начин на плаќање е вирмански.
5.2. Услови на плаќање: на 12 месечни рати.
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5.3. Рок на плаќање: секоја рата до 5-ти во месецот за претходниот месец.
Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној
утврден во оваа точка ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата
за јавни набавки.
6. Критериум за утврдување на способност на понудувачите
6.1. Способност за вршење на професионална дејност. За да учествува во постапката за доделување на
договор, понудувачот треба да е регистриран како физичко или правно лице за вршење на дејноста
поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или да припаѓа на соодветно професионално
здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.
6.2. За докажување на способноста за вршење на професионалната дејност, понудувачот треба да има на
располагање документ за регистрирана дејност како доказ дека е регистриран како физичко или правно
лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за јавна набавка или доказ дека припаѓа
на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран, кој го
доставува заедно со понудата во оригинал или копија заверена од понудувачот.
6.3. Економска и финансиска состојба
Критериуми за утврдување на економската и финансиската состојба на понудувачот се:
• Позитивен финансиски резултат во работењето во 2013 година;
• Коефициентот на покриеност со капитал во однос на маргината на солвентност во 2013, да е
најмалку 1.
6.4. За докажување на економската и финансиската состојба:
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на:
• Ревидиран Годишен Извештај за работењето на економскиот оператор за 2013 година, изготвен
согласно член 129 став 1 од ЗСО
6.5. Техничка или професионална способност
Критериуми за утврдување на техничката или професионалната способност на понудувачот се:
• да има Договор со реосигулителна компанија за 2014 година со рејтинг на осигурување за
лидерот на реосигурувањето од најмалку ББ според издание на рејтинг агенцијата
Standard&Poor’s или еквивалент на оваа рејтинг агенција;
• да има услови за осигурување по класата на осигурување од предметот на набавката;
• да има доставено до Агенцијата за Супервизија во осигурувањето Програма за Потреби за
Реосигурување во 2014 година (согласно член 100 од Законот за супервизија во осигурувањето).
6.6. За докажување на техничката или професионалната способност:
Економскиот оператор го докажува исполнувањето на минималните услови со доставување на:
• Примерок копија од постоечки Договор за 2014 година со реосигурителна компанија со рејтинг на
осигурување за лидерот на реосигурувањето од најмалку ББ според издание на рејтинг
агенцијата Standard&Poor’s или еквивалент на оваа рејтинг агенција, (за странски акти потребен
е превод од овластен судски преведувач);
• Услови за осигурување на понудувачот попредметот на набавка;
• Примерок од Програма за Потреби за Реосигурување во 2014 година, со Табела за максимално
покритие по класи на осигурување, согласно 99 и член 100 од ЗСО.
7. Појаснување, изменување и дополнување на тендерската документација
7.1 Појаснување на тендерската документација
7.1.1. Економскиот оператор може да побара појаснување на тендерската документација од договорниот
орган, исклучиво во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување понудите.
7.1.2. Појаснувањето договорниот орган ќе го достави до сите економски оператори што подигнале
тендерска документација, без при тоа, да се идентификува економскиот оператор што побарал појаснување.
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7.2 Изменување и дополнување на тендерската документација
7.2.1. Договорниот орган го задржува правото најдоцна 3 (три) дена пред истекот на крајниот рок за
поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување
поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни тендерската документација, за што
веднаш ќе ги извести сите економски оператори што неа ја подигнале.
7.2.2. Во случај на измена на тендерската документација, договорниот орган ќе го продолжи крајниот рок за
доставување на понудата за најмалку 6 (шест) дена.
7.2.3. За продолжување на крајниот рок, договорниот орган писмено ќе ги извести сите економски оператори
што подигнале тендерска документација.
8. Изготвување и поднесување на понудите
8.1. Изјава за сериозност на понудата
Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за сериозност на понудата, при што треба
да го користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација. Доколку дојде до
прекршување на дадената изјава за сериозност на понудата, истото ќе резултира со издавање негативна
референца против таквиот понудувач на начин и согласно условите утврдени во Законот за јавните набавки.
Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се
разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на
изјавата.
8.2. Изјава за независна понуда
Во прилог на понудата, понудувачот доставува потпишана изјава за независна понуда, при што треба да го
користи образецот на изјава даден во прилог на тендерската документација, каде е подетално објаснето
нејзиното значење како и кои дејствија ќе се преземат доколку договорниот орган добие сознанија дека
дадените наводи се невистинити.
Изјавата ја потпишува лицето што ја потпишува и понудата. Доколку лицето што ја потпишува изјавата се
разликува од лицето што ја потпишува понудата, во прилог се доставува и овластување за потпишување на
изјавата.
8.3. Начин на изготвување на понудата
Понудата се изготвува во согласност со условите предвидени во тендерската документација. Понудата
мора да ги содржи сите елементи кои се предвидени во образецот на понуда во прилог на оваа тендерска
документација. Понудувачот подготвува еден оригинален примерок. Понудата се пишува со неизбришливо
мастило и ја потпишува овластеното лице на понудувачот. Сите страници на понудата, освен за
неизменетата печатена литература, ги парафира лицето кое ја потпишува понудата. Секое пишување меѓу
редовите, бришење или пишување врз претходен текст важи само доколку е парафирано од лицето кое ја
потпишува понудата.
Понудувачот поднесува вкупна цена вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ. Понудената цена
треба да ги вклучува и увозните царини доколку ги има, а истите треба да бидат искажани и посебно.
8.4. Елементи на понудата
Понудата треба да е составена од следниве елементи и според следниов редослед:
- Образец на понуда (Прилог 1);
- Документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка
6.2. од тендерската документација;
- Докази за утврдување на економската и финансиската способност наведени во точка 6.4. од
тендерската документација;
- Докази за утврдување на техничката или професионалната способност наведени во точка 6.6. од
тендерската документација;
- Изјава за сериозност на понудата наведена во точка 8.1. од тендерската документација (Прилог 2);
- Изјава за независна понуда наведена во точка 8.2. од тендерската документација (Прилог 3).
8.5. Период на важност на понудата
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Периодот на важност на понудата ќе изнесува 30 дена од денот утврден како краен рок за поднесување на
понудите за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудите
кои содржат покус период на важност од тој утврден во оваа точка од тендерската документација ќе бидат
отфрлени како неприфатливи.
8.6. Затворање на понудата
Понудувачот го приложува оригиналниот примерок во затворен внатрешен плик кој го содржи називот на
понудувачот со целосна и точна адреса.
Внатрешниот плик се приложува во затворен надворешен плик кој:
- е адресиран со точна адреса на договорниот орган,
- го содржи бројот на огласот,
- во горниот лев агол стои ознака „Не отворај“, да не се отвора пред времето и датумот за
отворањето на понудите.
Доколку двата плика не се затворени и обележани како што се бара, договорниот орган не презема
одговорност за затурање или предвремено отворање на понудата. Понудите кои се отворени предвремено
поради непридржување кон условите за затворање и обележување на истите ќе се отфрлат како неуредни.
8.7. Принцип на една понуда
Едно право или физичко лице може да поднесе само една понуда, без оглед дали ја доставува поединечно
или како член на група на понудувачи. Во спротивно сите понуди во кои се јавува тоа правно или физичко
лице се отфрлаат.
8.8. Краен рок за поднесување на понудите
Краен рок за поднесување на понудата е 26.08.2014 година до 15,00 часот. Понудите се поднесуваат на
следнава адреса: Државнa видеолотарија на Република Македонија на Бул. Гоце Делчев бр.8 (зграда на
МРТ – низок дел -II кат) во Скопје.
Понудите кои ќе пристигнат по наведениот краен рок ќе се сметаат за задоцнети и нема да бидат земени
предвид во натамошната евалуација.
9. Критериум за доделување на договорот
Критериум за доделување на договорот за јавна набавка е најниска цена – висина на премија. За носител
на набавката ќе биде избран оној економски оператор кој ќе понуди најниска цена во текот на електронската
аукција, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива. Во постапката која завршува со спроведување
на електронска аукција не се врши бодување на понудите, туку само рангирање на понудувачите според
висината на понудената цена.
10. Електронска аукција
10.1. Договорот за јавна набавка ќе се додели со примена на постапка со барање за прибирање на понуди
која ќе заврши со електронска аукција како последна фаза во постапката.
10.2. Подетални информации за електронската аукција:
Договорниот орган ќе користи електронска аукција како последна фаза во постапката со барање за
прибирање на понуди. Предмет на електронската аукција е вкупната цена вклучувајќи ги сите трошоци и
попусти и увозни царини, без ДДВ. Почетна цена на електронската аукција е најниската цена, од
прифатливите понуди поднесени во првичната фаза од постапката.
Поканите за учество на аукцијата ќе се достават во електронска форма преку ЕСЈН по целосната
евалуација на првичните понуди, до сите економски оператори кои доставиле прифатливи понуди во првата
фаза од постапката и кои се регистрирани со активиран кориснички профил во ЕСЈН.
Поканата за учество на аукцијата ќе биде електронски испратена на адресата за е-пошта на лицето за
контакт наведено во Образецот за понуда кое претходно е регистрирано во ЕСЈН.
Во поканата за учество на аукцијата ќе бидат содржани следниве податоци: почетната цена на аукцијата,
односно најниската цена од првично поднесените понуди, датумот и часот на започнување и завршување на
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аукцијата; интервалот во кој ќе се спроведува негативното наддавање (минимална и максимална разлика во
понудени цени).
Доколку е поднесена само една понуда или само една прифатлива понуда, договорниот орган ќе го покани
единствениот понудувач да поднесе конечна цена преку ЕСЈН. Во поканата за поднесување конечна цена
се содржани следниве податоци: идентификување на делот на понудата кој ќе биде предмет на
поднесување конечна цена, информации кои ќе му бидат достапни пред поднесувањето на конечната цена
и временскиот период за поднесување конечна цена. Единствениот понудувач ја поднесува конечната цена
во утврденото време само еднаш, а доколку не поднесе конечна цена, првично понудената цена ќе се смета
за конечна.
11. Известување на понудувачите
Сите понудувачи кои учествувале во постапката за доделување на договор за јавна набавка со барање за
прибирање на понуди ќе бидат писмено известени за изборот на најповолна понуда во рок од три дена од
денот на донесување на одлуката за доделување на договорот за јавна набавка, а во прилог на
известувањето договорниот орган ќе достави и примерок од одлуката. Економските оператори што
учествувале во постапката имаат право на увид во извештајот од спроведената постапка.
12. Правна заштита
Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за јавна набавка и кој претрпел или би
можел да претрпи штета од евентуално прекршување на одредбите од овој закон, може да бара правна
заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија од страна на договорниот
орган во постапката за доделување на договор за јавна набавка, во согласност со условите и постапката
предвидени со Законот за јавните набавки.
13. Завршување на постапката за доделување на договор за јавна набавка
13.1 Постапката за доделување на договор за јавна набавка завршува на денот на конечноста на одлуката
за избор или за поништување на постапката.
13.2 Веднаш по завршување на постапката, договорниот орган ги враќа мострите, урнеците и документите
кои предвидел дека ќе се вратат на понудувачите.
14 ЗАДОЛЖИТЕЛНИ ЕЛЕМЕНТИ ОД ДОГОВОРОТ ЗА ЈАВНА НАБАВКА
14.1 Начин на плаќање
14.1.1 Договорниот орган плаќањето на годишната премија ќе го врши вирмански на месечно ниво на 12
рати од кои секоја рата доспева за плаќање во 5 ти во тековниот месец.
14.1.2. Начинот на плаќање е задолжителен. Секоја понуда која содржи начин на плаќање поинаков од оној
утврден во оваа точка, ќе се смета за неприфатлива и како таква ќе биде одбиена од страна на комисијата
за јавни набавки.
14.2. Начин на извршување на услугата
14.2.1.Носителот на набавката е должен по пријава на штета во рок од 48 часа за првична пријава од
овластено лице (како првична пријава се смета усна, телефонска, електронска или писмена пријава) да го
утврди обемот на штетата и комплетноста на пријавата со потребната докуметација и да даде насоки за
комплетирање на документацијата.
14.2.2. Доколку носителот на набавката задоцни со исполнување на обврската во утврдениот рок во точка
14.2.1. пријавата на штетата се смета за комплетна и доставена.
14.2.3. Економскиот оператор е должен услугата да ја врши во согласност со позитивната законска
регулатива која ја регулира оваа област
14.3 Рок за извршување на услугата
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14.3.1. Рокот на извршување на услугата започнува со денот на склучување на договорот во период од 1
(една) година од денот на склучување на договорот за јавна набавка.
14.3.2. Носителот на набавката е должен услугата од предметот на договорот, а при исплата на отштетно
побарување по настаната штета, да ја врши на следниот начин:
- целосна исплата на оштетното побарување по утврдениот основ и висина на настанатата штета во
рок од 7 (седум) дена по комплетирање на потребната документација.
- Носителот на набавката е должен исплата на штетите на Осигуреникот да го врши вирмански.
- Право на бонус:
o Во случај да до истекот на договорот за осигурување не се изврши исплата за случај на
смрт, осигуреникот има право на бонус во висина од 4450 евра (со вклучен персонален
данок) во денарска противвредност по средниот курс на НБ на Република Македонија на
денот на исплатата.
o Кога е извршена исплата за случај на траен инвалидитет до 51% осигуреникот има право на
бонус и тоа на разликата помеѓу исплатениот износ за траен инвалидитет и износот на
бонусот во висина од 4450 евра (со вклучен персонален данок) во денарска противвредност
по средниот курс на НБ на Република Македонија на денот на исплатата.
14.4 Разлики во цена (корекција на цени)
14.4.1. Не се предвидува корекција на висината на премијата, осигурителните суми и висината на бонусот,
односно висината на премијата, осигурителните суми и висината на бонусот искажани во понудата на
најповолниот понудувач ќе бидат фиксни за целото времетраење на договорот за јавна набавка.
14.5 Авансно плаќање
14.5.1 Не е предвидено авансно плаќање.
14.6 Гаранција за квалитетно извршување на договорот
14.6.1. Услов за потпишување на договорот со избраниот најповолен понудувач е обезбедување гаранција
од страна на избраниот најповолен понудувач за квалитетно извршување на договорот во висина од 15%
од вредноста на договорот.
14.6.2. Гаранцијата од точка 14.6.1 се доставува во вид на банкарска гаранција во писмена форма.
Гаранцијата треба да биде поднесена во оригинална форма. Копии не се прифаќаат.
14.6.3. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде со важност до целосното реализирање
на договорот. Договорниот орган по извршениот избор на најповолен понудувач дополнително го утврдува
крајниот датум на важност на гаранцијата.
14.6.4. Банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот ќе биде во валутата на која гласи
договорот.
14.6.5. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот треба да биде издадена од банка.
14.6.6. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот избраниот најповолен понудувач ја доставува
по добиеното известување за извршениот избор, а пред склучување на договорот во рок определен од
договорниот орган со известувањето.
14.6.7. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот се доставува во определениот рок, и тоа: по
пошта или лично на лицето за контакт од точка 1.2. од тендерската документација.
14.6.8. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот ќе биде наплатена доколку носителот на
набавката не исполни некоја од обврските од договорот за јавна набавка во рокот на стасаноста, за што
писмено ќе го извести носителот на набавката. Доколку дојде до наплата на гаранцијата за квалитетно
извршување на договорот, договорниот орган ќе објави до ЕСЈН негативна референца. За наплатата на
банкарската гаранција за квалитетно извршување на договорот и за објавувањето на негативна референца
на ЕСЈН, носителот на набавката може да покрене спор пред надлежниот суд.
14.6.9. Доколку договорот за јавна набавка е целосно реализиран согласно договореното, банкарската
гаранција за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на набавката
во рок од 14 дена од целосното реализирање на договорот.
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14.6.10. Гаранцијата за квалитетно извршување на договорот договорниот орган му ја враќа на носителот на
набавката по пошта, лично во седиштето на економскиот оператор или лично во седиштето на договорниот
орган.
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА

МЕНАЏЕРСКО ОСИГУРУВАЊЕ
1. Услуги за менаџерско осигурување
1.1. Менаџерското осигурување опфаќа 24 часовно осигурување на лицето временски и просторно
неограничено.
1.2. Осигурување на член на врвниот менаџмент (едно лице) од последици од несреќен случај:
- смрт од незгода,
- смрт од болест,
- траен инвалидитет.
1.3. Осигурените суми и висината на бонусот се договараат во валутна клаузула - евра.
1.4. Осигурените суми и висината на бонусот се плаќа во денарска противвредност, според средниот курс
на НБРМ на денот на уплата на премијата.
2. Осигурителни суми
Р.бр
ОПИС

Осигурителни суми во евра

1
2
3

24.950,00 евра
24.950,00 евра
50.000,00 евра

Смрт од незгода
Смрт од болест
Траен инвалидитет

3. Право на бонус
3.1. Во случај да до истекот на договорот за осигурување не се изврши исплата за случај на смрт,
осигуреникот има право на бонус во висина од 4450 евра (со вклучен персонален данок) во денарска
противвредност по средниот курс на НБ на Република Македонија на денот на исплатата.
3.2. Кога е извршена исплата за случај на траен инвалидитет до 51% осигуреникот има право на бонус и тоа
на разликата помеѓу исплатениот износ за траен инвалидитет и износот на бонусот во висина од 4450 евра
(со вклучен персонален данок) во денарска противвредност по средниот курс на НБ на Република
Македонија на денот на исплатата.
3.3. Исплатата се врши во денарска противвредност, според средниот курс на НБРМ на денот на исплатата
на оштетните побарувања.
3.4. Осигурителните суми, висината и условите на бонусот се задолжителни.
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Прилог 1 – Образец на понуда
Врз основа на огласот број 20-12/2014 објавен од страна на Државнa видеолотарија на Република
Македонија, за доделување на договор за јавна набавка на услуги за менаџерско осигурување во
постапка со барање за прибирање на понуди со објавување на оглас, а која завршува со електронска
аукција како последна фаза од постапката преку Електронскиот систем за јавни набавки
(https://www.enabavki. gov.mk), и на тендерската документација, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

Дел I – Информации за понудувачот
I.1. Име на понудувачот: ______________________________________________________
I.2. Контакт информации
− Адреса: ______________________________________________________________
− Телефон: ____________________________________________________________
− Факс: ________________________________________________________________
− Е-пошта: _____________________________________________________________
− Лице за контакт: _______________________________________________________
I.3. Одговорно лице: ________________________________________________________
I.4. Даночен број: ____________________________________________________
I.5. Матичен број: __________________________________________________
Дел II – Техничка понуда
II.1. Согласни сме да ја дадеме оваа понуда за предметот на договорот за јавна набавка согласно
техничките карактеристики дадени во тендерската документација.
II.2. Ги прифаќаме начинот и рокот на извршување утврдени во тендерската документација.
Дел III – Финансиска понуда
III.1.
1
2
3
Р.бр
Осигурување на менаџер од последици
месеци
од несреќен случај
1

Висна на премија

4
5
Месечна премија Вкупна премија во
во денари
денари

12

Според тоа, вкупната висина на нашата понуда, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, без ДДВ, изнесува:
__________________________________________________________________________________
( со букви и валута)
III. 2. Осигурителни суми
Р.бр
ОПИС

Осигурителни суми во евра
11

1
2
3

Смрт од незгода
Смрт од болест
Траен инвалидитет

24.950,00 евра
24.950,00 евра
50.000,00 евра

III.3. Право на бонус
III.3.1. Во случај да до истекот на договорот за осигурување не се изврши исплата за случај на смрт,
осигуреникот има право на бонус во висина од 4450 евра (со вклучен персонален данок) во денарска
противвредност по средниот курс на НБ на Република Македонија на денот на исплатата.
III.3.2. Кога е извршена исплата за случај на траен инвалидитет до 51% осигуреникот има право на бонус и
тоа на разликата помеѓу исплатениот износ за траен инвалидитет и износот на бонусот во висина од 4450
евра (со вклучен персонален данок) во денарска противвредност по средниот курс на НБ на Република
Македонија на денот на исплатата
IV.1. Нашата понуда важи за периодот утврден во тендерската документација. Се согласуваме со начинот
на плаќање утврден во тендерската документација.
IV. 2. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во тендерската
документација.

Место и датум

Одговорно лице

___________________________

___________________________
(потпис)
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Прилог 2 – Изјава за сериозност на понудата
ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и презиме], врз основа на член 47
став 1 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот
______________________________________, изјавувам дека во целост ја гарантирам содржината на
понудата бр. 20-12/2014 за набавка на услуги за менаџерско осигурување објавена од Државна
видеолотарија на Република Македонија и дека понудата е валидна и правно обврзувачка за нас во сите
нејзини делови до истекот на периодот на нејзината важност.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од прекршување на оваа изјава во случаите
од член 47 став 6 од Законот за јавните набавки, што ќе доведе до издавање негативна референца од
страна на договорниот орган против понудувачот во чие име и за чија сметка сум овластен да ја дадам оваа
изјава.
Место и датум

Одговорно лице

________________

_____________________
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Прилог 3 – Изјава за независна понуда

ИЗЈАВА
Јас, долупотпишаниот ______________________________________ [име и презиме], врз основа на член 129
став 2 од Законот за јавните набавки, а во својство на одговорно лице на понудувачот
______________________________________, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам
дека понудата во постапка со прибирање на понуди бр. 20-12/2014 за набавка на услуги за менаџерско
осигурување објавена од Државна видеолотарија на Република Македонија ја поднесувам независно, без
договор со други економски оператори на начин кој не е спротивен на прописите за заштита на
конкуренцијата.
Истовремено, под целосна материјална и кривична одговорност изјавувам дека при доставувањето на
понудата за постапката бр. 20-12/2014 не учествувам со други економски оператори со кои сум
капитално, сопственички или роднински поврзан.
Исто така, изјавувам дека сум целосно свесен за последиците од давање на невистинити наводи во
изјавата, што ќе доведе до поведување на соодветна постапка против понудувачот во чие име и за чија
сметка сум овластен да ја дадам оваа изјава.

Место и датум
________________

Одговорно лице
_____________________
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